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Departament que es reuneix: Comissió de Fisioteràpia Oncologia, Hematologia i 
Cures Pal·liatives 

Núm. d’acta: 3/10 Hora d’inici: 16:30 Data: 05/05/2010 
 

Assistents: 
Coordinador:  Col. Montse Gironès Col. Carolina 

García 
 

Membres: Col. Àngels Pera 
Col. Beni Abadin 

Col. Rosa Camp Col. Concepción 
Palacio 

Convidat/s    
 

Ordre del dia 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
2. Comissió permanent i comissió virtual 
3. Projecte de Fisioteràpia aquàtica 
4. Currículum 
5. Projecte Cristina Pallarols 
6. Activitats 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia 
8.  Membres actuals de la comissió 
9. Propostes 
10. Precs i preguntes 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior. 

Es llegeix i s’aprova l’acta anterior. 
 

2. Comissió permanent i comissió virtual 
En aquest punt, hi assisteixen el Diego Borràs i el Gabriel Liesa, que ens assessoren en 
aquest aspecte; es decideix que convidarem a pertànyer a la comissió les persones que 
hi van manifestar interès. Queda palès el poc interès/implicació general entre els 
col·legiats en l’àmbit de l’oncologia.  
Es decideix que es farà arribar al Col·legi una comunicació general als col·legiats per 
saber si estan interessats, que difondrà el CFC. Aquesta comunicació es farà a la 
propera reunió. 

 
3. Projecte de Fisioteràpia aquàtica 

 
Es comenta la resposta de la col·legiada Anna Verdú als nostres comentaris. 
Recomanem que aquest projecte no estaria indicat en una etapa aguda de tractament, 
sinó que el recomanem com a manteniment en una etapa més posterior, una vegada 
finalitzat el tractament actiu de quimioteràpia i radioteràpia. 
 
El Col·legi farà arribar aquesta recomanació a la col·legiada Anna Verdú. 
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4. Currículum 
 
Es recorda que cal enviar el currículum amb la plantilla del CFC. 
 

 
5. Projecte Cristina Pallarols 

 
Es reprèn el projecte de la C. Pallarols de fer un taller d’embenats; la col·legiada té 
dificultats externes, burocràtiques, per portar a terme el projecte. La Montse Gironès 
tornarà a contactar amb ella. 
 

 
6. Activitat 

 
Contactarem amb la Gemma Calaf, membre de la Comissió de Pediatria, per convidar-la 
a col·laborar amb la nostra comissió (fer una xerrada sobre Fisioteràpia oncològica en 
pediatria). Li enviem un correu electrònic. 
 

 
7. Dia Mundial de la Fisioteràpia 

 
Aquest any se celebrarà un sol dia i les activitats han d’anar dirigides als fisioterapeutes. 
La Beni Abadin s’ofereix per fer una xerrada sobre Fisioteràpia en oncologia pediàtrica. 
Hi ha la possibilitat de col·laborar amb la Gemma Calaf. A la propera reunió de la 
comissió ens presentarà la xerrada. 
 

 
8. Membres actuals de la comissió 

 
La Conchi Palacios manifesta la seva voluntat de causar baixa. 
 

 
9. Propostes 

 
La Rosa Camp proposa treballar sobre casos clínics en oncologia. 
 

 
10. Precs i Preguntes 

 
No hi ha precs ni preguntes. 
 

 
Data propera reunió 

 
Es concreta que la propera reunió serà el dia 30 de juny a les 16.30 h a la seu del 
Col·legi. 
 

 


